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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2016 
Αριθμ. Πρωτ.: 1178 

 
ΠΡΟΣ  τις: 

  Τοπικές  Επιτροπές 

  Σωματεία-Μέλη 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  Νο 2 
 

Θέμα: « Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα Ηλικιακών Κατηγοριών Αγωνιστικής περιόδου    
2016-17». 

 
Κύριε Πρόεδρε, 

Όπως καλά γνωρίζετε το πρόγραμμα των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων της 
αγωνιστικής περιόδου 2015-16 ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή του Μεγάλου Τελικού 
στο Κλειστό γυμναστήριο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας το διήμερο 16-17/4/2016. 

Η Διοίκηση της ομοσπονδίας μας αισθάνεται την υποχρέωση να συγχαρεί τα 
εκατοντάδες αγόρια και κορίτσια που πήραν μέρος στη σειρά των  (13) δεκατριών 
ανοιχτών πρωταθλημάτων σε ισάριθμες πόλεις της Ελλάδας όπως φυσικά και στον τελικό 
της Κοζάνης και να τα διαβεβαιώσει ότι η πρόοδος που σημείωσαν στο τεχνικό και 
αγωνιστικό επίπεδο είναι  μεγάλη και εμφανέστατη. 

Επίσης, η Διοίκηση επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες τόσο σε εσάς 
προσωπικά όσο και στους γονείς των αθλητών και αθλητριών  που στήριξαν με θέρμη 
τον αγωνιστικό αυτό θεσμό, ο οποίος χρόνο με το χρόνο εξελίσσεται ραγδαία και 
αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς πυλώνες του αναπτυξιακού προγράμματος της 
ομοσπονδίας μας . 

Ο χρόνος όμως κυλά γρήγορα και ήρθε η ώρα να προγραμματίσουμε τα 
αναπτυξιακά πρωταθλήματα της περιόδου 2016-17.  Πολύ σύντομα η ομοσπονδία θα 
δώσει στη δημοσιότητα τον πλήρη απολογισμό του θεσμού αυτού της περιόδου   2015-
16. 

 Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 2 του ισχύοντος κανονισμού διεξαγωγής των 
αναπτυξιακών πρωταθλημάτων, οι Τοπικές μας Επιτροπές καθώς και τα Σωματεία-Μέλη 
μας που επιθυμούν να διοργανώσουν στη διάρκεια της επόμενης αγωνιστικής περιόδου 
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αναπτυξιακό πρωτάθλημα, θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στην ομοσπονδία 

μέχρι την  20η  Μαΐου. 
Έχοντας την πείρα των δύο προηγούμενων αγωνιστικών περιόδων επιθυμούμε να 

διευκρινίσουμε και τ’ ακόλουθα: 
 

1. Η τάση για την περίοδο 2016-17 είναι η μείωση του συνολικού αριθμού  των 
αναπτυξιακών πρωταθλημάτων κατά 1 ή 2 . 

2. Η Διοίκηση αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι με το θεσμό αυτό θα πρέπει να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η κάθε επιμέρους διοργάνωση να 
είναι υψηλού επιπέδου από κάθε άποψη. 

3. Στη φετινή αίτηση που θα υποβάλλουν  οι Τοπικές μας Επιτροπές ή από 
σωματεία-μέλη μας θα πρέπει υποχρεωτικά μεταξύ των άλλων που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 του ισχύοντος κανονισμού, να συμπεριλαμβάνονται ρητά και  τ’ 
ακόλουθα: 

i. Η προτεινόμενη ημερομηνία διεξαγωγής. Εδώ υπάρχει πιθανότητα απόκλισης, 
από την επιθυμητή ημερομηνία των διοργανωτών, έως  20 ημέρες. 

ii. Η αγωνιστική εγκατάσταση στην οποία θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα. 
iii. Παραχωρητήριο έγγραφο της διοίκησης της αθλητικής εγκατάστασης ότι την 

παραχωρεί τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην αίτηση της Τοπικής 
Επιτροπής ή του Σωματείου-Μέλους μας. 

iv. Ο αγωνιστικός εξοπλισμός που διαθέτει η Τοπική Επιτροπή ή το Σωματείο-Μέλος, 
με λεπτομέρεια (αριθμός τραπεζιών ανά φίρμα, και πάχος αγωνιστικής 
επιφάνειας με έγκριση ή όχι της ITTF, δίχτυα και στηρίγματα , ποσότητα 
διαχωριστικών αγωνιστικού χώρου, τραπέζια διαιτητών, μετρητές σκορ) 
καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία που θα δώσει στην Τεχνική 
Επιτροπή τη δυνατότητα να κάνει ακριβή εκτίμηση για το αν το διατιθέμενο 
αγωνιστικό υλικό είναι επαρκές ή όχι.  

v. Ακριβές σχεδιάγραμμα του αγωνιστικού χώρου της αθλητικής εγκατάστασης, με 
τις διαστάσεις, καθώς και την επισήμανση για το εάν αυτή διαθέτει κερκίδες 
χωρητικότητας  κατ’ ελάχιστον 200 ατόμων. 

vi. Πιστή εφαρμογή του άρθρου 3, παρ. 1 & 2 του ισχύοντος κανονισμού με πλήρη 
και λεπτομερή αναφορά στον καθέναν  από τους όρους τους. 

 
4.  Όλες οι αιτήσεις που θα  κατατεθούν μέχρι και την 20η Μαΐου θα εξετασθούν 

από την Τεχνική Επιτροπή, η οποία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει περαιτέρω 
διευκρινήσεις ή ακόμη να επισκεφτεί επιτόπου την αγωνιστική εγκατάσταση για 
να διαμορφώσουν τα μέλη της προσωπική άποψη. 

5. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων από την Τεχνική Επιτροπή, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ομοσπονδίας, θα αποφασίσει, στο πλαίσιο της  έγκρισης του 
αγωνιστικού προγράμματος περιόδου 2016-17, ποιες αιτήσεις, σύμφωνα με την 
πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής,  θα γίνουν δεκτές και 
ποιες θ’ απορριφθούν. 
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6. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παραγρ. 5 του άρθρου 4 του 

ισχύοντος κανονισμού των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων,  η επιτροπή 
αξιολόγησης έτσι όπως συγκροτήθηκε, αξιολόγησε τα πρωταθλήματα της 
περιόδου 2015-16. Η  σειρά κατάταξης είναι η ακόλουθη: 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16 

 

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
2015-16 

1 ΧΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2 ΑΣΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ   

3 ΜΕΤΣΟΒΟ  

4 Ι. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΤΡΑΣ 

5 Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΣ - ΣΙΝΔΟΣ  

6 Α.Ο.ΚΑΡΕΑ 

7 Γ.Α.Σ.  "Η ΕΛΕΥΣΙΣ" 

8 Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑΣ 2004 

9 Α.Ο. ΦΟΙΝΙΞ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 

10 ΤΕΡΖΑΚΕΙΑ 

11 Ο.Α. ΧΑΝΙΩΝ 

12 Α.Σ.Ε.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 

13 Α.Σ. ΠΕΡΑ 

 
Κύριε Πρόεδρε, 
 Με τη βεβαιότητα ότι θα μελετήσετε με τη δέουσα προσοχή τα προαναφερόμενα 
και ότι οι αιτήσεις που θα κατατεθούν μέχρι την 20η Μαΐου θα είναι απολύτως 
προσαρμοσμένες με τον κανονισμό και  την παρούσα εγκύκλιο, σας ευχαριστούμε για 
μια ακόμα φορά και περιμένουμε τις ενέργειές σας. 
 
                                                Με  αθλητικούς χαιρετισμούς 
       Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ   ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ    ΤΡΙΓΩΝΑΣ 

 
 

 


